República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ
Divisão de Compras, Licitações e Contratos

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017
RAZÃO SOCIAL:
N° CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE / FAX / E-MAIL:
À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,
Em atendimento ao Pregão Presencial n° 036/2017, apresentamos nossa proposta de preço para fornecimento do
objeto abaixo descrito:
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QUANT.

1

T3 - TRIIODONTININA LIVRE

60

2

60

4

T4 - TIROXINA
TSH
HORMÔNIO
ULTRASENSIVEL
FERRITINA

5

FERRO SÉRICO

30

6

TRANSFERRINA

15

7

VITAMINA B12

30

8

VITAMINA D - HIDROXI

30

9

TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG

60

10

TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM

60

11

RUBÉOLA ANTICORPOS IGG

60

12

RUBÉOLA ANTICORPOS IGM

60

13

CEA

30

14

CA - 19 - 9

30

15

CA - 125 II

30

16

ALFAFETOPROTEÍNA

15

17

FAN

30

18

ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA

15

19

ANÁTOMO PATOLÓGICO SIMPLES

60

20

PSA LIVRE

30

3

TIREOESTIMULANTE

V. UNIT.

V. TOTAL

60
15

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$
A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em
conformidade com a Resolução SEFAZ nº 266/2009].
Obs.:
O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade.
Quaisquer marcas indicadas no quadro acima foram colocadas pelo requisitante somente como referência
para o perfeito reconhecimento do produto solicitado, de modo que os licitantes cotem produtos de qualidade
semelhante ou o indicado.
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O objeto desta licitação é a contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, conforme Projeto
Básico constante no ANEXO VIII, parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição.
Os serviços serão executados conforme solicitação e encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde.
A prestação dos serviços descritos no Projeto Básico o contratado deverá dispor de local e equipamentos médicos
registrados na Vigilância Sanitária local, com ambiente adequado, contando com todo aparato médico e técnico
especializado para realização dos procedimentos inerentes à realização dos exames e elaboração dos respectivos
laudos, seja em consultório, clínica ou similar, que deverão estar localizada(s) no máximo a 50 (cinquenta) quilômetros
do Município de Santa Maria Madalena, em sede própria ou alugada para atender aos pacientes encaminhados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
As empresas que possuírem filiais e/ou unidades que estiverem localizadas em distância superior a 50 (cinquenta)
quilômetros da sede de nosso Município, poderão participar do certame, preenchendo os requisitos da cláusula
anterior, e deverão disponibilizar tais filiais para atendimento da demanda do contrato, devendo se responsabilizar
pelo transporte dos pacientes da sede do município até os locais onde serão realizados os exames, e ou fazer uma
coleta semanal pré-agendada junto a equipe do Laboratório Municipal, na sede do Município, devendo disponibilizar
todo material que se fizer necessário a realização do mesmo.
O contratado deverá dispor de todos os materiais e insumos necessários à perfeita execução do objeto do contrato, tal
como, contraste e todo o equipamento e atendimento médico essenciais e necessários para a realização dos exames
constante na planilha acima.

DECLARAMOS que o preço cobrado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com
contratação de pessoal, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Contrato.
Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do
resultado e lavratura da ata, para apresentação de nova proposta e planilha, reajustadas em conformidade
com o valor adjudicado.
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado pela contratante.
Os dados bancários de nossa empresa são:
Banco: ____________________________________
Agência: ___________________________________
Conta Corrente nº: ___________________________
Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em
causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

_____________________________ , _____ de ___________ de 2017
Local e data

___________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal
CPF nº _____________________________
Carimbo da empresa
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